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У статті викладено результати аналізу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що присутні на робочих 

місцях працівників підприємств чорної металургії, які призводять до аварій та травматизму. Запропоновано 

комплекс заходів, які полегшать роботу працівників підприємств чорної металургії та сприятимуть створенню 

безпечних умов праці та профілактиці травматизму. 
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Розглядаючи питання виробничого 

травматизму на металургійних підприємствах, 

слід розуміти корінні причини цього явища. 

Такими можна вважати не ті причини, що 

безпосередньо призводять до травматизму 

(наприклад, низька якість обладнання, 

відсутність захисних засобів, відсутність 

контролю, низька кваліфікація персоналу), а 

такі, що створюють умови для їх виникнення. 

В першу чергу, варто відзначити загальне 

положення на внутрішньому ринку 

починаючи з 90-х років – це прагнення 

захопити якомога більший сегмент ринку, 

роблячи акцент не на інтенсивний, а на 

екстенсивний спосіб розвитку, що 

породжувало малу турботу про засоби 

досягнення цілей. В цьому випадку, людина 

виступала як засіб, і якостям умов праці уваги 

приділялося вкрай мало. 

Поступово ринкові відносини ставали 

більш цивілізованими. На металургійних 

підприємствах стали з’являтися такі фахівці, 

які, в свою чергу, пред'являти все більші 

вимоги до умов праці. На сьогоднішній день, 

не дивлячись на впровадження нових, більш 

сучасних і безпечних для людини технологій, 

залишається багато ділянок різних цехів, де 

травматизм являє собою значну проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

показує, що вчені постійно працюють над 

вирішенням проблем щодо мінімізації 

виробничого травматизму. Наприклад, 

запропоновані А.А. Меденковим, стаціонарні 

маніпуляторні установки «Impulse» стануть 

засобом зниження травматизму та підвищення 

безпеки праці, як одним з ключових принципів 

стратегії розвитку підприємств, зокрема, 

гірничодобувних[3]. Системи автоматизації, 

які досліджують А.В. Варічев, С.І. Кретов, Р.І. 

Ісмагілов, Б.П. Бадтієв, Д.Я. Владимиров [4], 

дозволять вести облік і планування 

виробничого контролю, інструктажів, іспитів, 

аудитів безпеки та враховувати кількість 

аварій і травматизму. Такими вченими, як  С.І. 

Грігашкіна, О.Н. Садова [5],  було розроблено 

систему заходів в обсласті: техніки і 

технологій; роботи з персоналом; взаємодії з 

державними та громадськими організаціями, 

які можна віднести до числа найбільш 

результативних, шо призвели до зниження 

виробничого травматизму. С.П. Решетняк, 

розглядає найбільш перспективні напрямки 

розвитку методів проектування гірничих 

підприємств, за допомогою яких знижуються 

рівень і кількість аварій через людський фак-

тор, виключається виробничий травматизм [6].  
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Аналіз нещасних випадків, які призвели до 

виникнення виробничого травматизму на 

металургійних підприємствах України, 

пов’язані з організаційними та технічними 

причинами, про що свідчить рисунок 1. 

 
Рис. 1 – Основні причини травматизму 

  

Найбільше число аварій на небезпечних 

виробничих об'єктах відбувається з органі-

заційних причин. У структурі організаційних 

причин, переважають причини, пов'язані з по-

рушенням технології виконання робіт, з люд-

ським фактором та з неефективністю вироб-

ничого контролю. До них відносять: непра-

вильна організація виробництва робіт; нее-

фективність або відсутність виробничого конт-

ролю за дотриманням вимог промислової без-

пеки; умисне відключення, виведення з ладу 

засобів захисту, сигналізації або зв'язку вико-

навцями робіт; низький рівень знань та вимог 

промислової безпеки; порушення техноло-

гічної та трудової дисципліни, необережні або 

несанкціоновані дії виконавців робіт. 

У структурі технічних причин переважають 

причини, пов'язані з несправністю технічних 

пристроїв і обладнанням, з конструктивною 

недосконалістю технічних пристроїв та з не-

відповідністю проектних рішень умовам про-

ведення робіт. До таких причин відносять: не-

задовільний технічний стан будівель та спо-

руд; несправність технічних пристроїв, облад-

нання; несправність або відсутність засобів  

протиаварійного  захисту,  сигналізації  чи 

зв'язку; недостатня вивченість технологічних 

процесів або характеристик безпеки речовин; 

невідповідність проектних рішень умовам 

виробництва та забезпечення безпеки; 

конструктивна недосконалість будівель та 

споруд; конструктивна недосконалість 

технічних пристроїв, обладнання; відсутність 

або неможливість автоматизації небезпечних 

операцій, механізації трудомістких робіт; 

відступ від вимог проектної документації, 

технологічної документації; порушення 

регламенту ревізії або обслуговування 

технічних пристроїв; порушення регламенту 

ремонтних робіт або їх якість; неефективність 

або відсутність вхідного контролю якості 

сировини, обладнання або матеріалів; 

використання в технічних пристроях 

конструкційних матеріалів або частин, які не 

відповідають проекту [1]. 

Аналіз стану обладнання, будівель та 

споруд, технологічних процесів металургійних 

виробництв показав, що технічний рівень 

технологічних процесів низький, в порівнянні 

з промислово розвиненими країнами. Середній 

знос активної частини (обладнання) основних 

виробничих фондів становить понад 55%, з 

них 21% є застарілими і не мають резервів для 

модернізації. 

З рисунку 2 слідує, що до найбільш 

травмонебезпечних віднесені виробництва 

доменне та сталеплавильне. Велика частина 

аварій відбувається через прогари фурм в 

металургійних агрегатах, прогару горну та 

повітропроводів доменних печей. 
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Рис.2 – Розподіл аварій за видами виробництв 

 

Наявність небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів, які призводять до 

травматизму працівників металургійних 

підприємств, викликає необхідність 

застосування спеціальних організаційно-

технічних заходів, що знижують несприятливу 

дію на організм людини.[2] 

Для зменшення травматизму та аварій 

необхідно проводити інструктажі робітникам і 

службовцям з техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної охорони. 

Крім інструктажів, для забезпечення 

безпеки праці, має місце професійний відбір, 

мета якого виявляти осіб, непридатних за 

своїми фізичними і антропометричними 

даними до участі в тому чи іншому 

виробничому процесі. 

Для попередження виробничого 

травматизму велике значення має організація 

виконання робіт безпечними способами та 

прийомами. 

Особливе місце в організації робіт щодо 

попередження нещасних випадків і 

проведення заходів, що забезпечують безпечні 

і здорові умови праці, займає служба охорони 

праці. Інженер з охорони праці здійснює 

внутрішньовиробничий контроль охорони 

праці з проведенням заходів щодо 

забезпечення здорових і безпечних умов праці, 

здійснює контроль за дотриманням 

законодавства з охорони праці та перевірку 

виконання намічених заходів. 

Багато в чому безпеку ведення 

технологічного процесу визначає ступінь його 

механізації та автоматизації, оскільки 

виключає безпосередній контакт робочого і 

об'єктів виробництва. Так, управління 

технологічними процесами в різних цехах 

здійснюється за допомогою автоматизованої 

системи (АСУ ТП). В автоматизованому 

режимі АСУ ТП забезпечує автоматичне 

керування всіма механізмами та 

технологічними операціями в заданій 

послідовності. Робочий персонал виконує 

тільки контроль і нагляд. Устаткування АСУ 

ТП необхідно розташовувати в наступних 

приміщеннях: в постах управління, 

електроприміщеннях, в машинному залі, на 

технологічній лінії. 

Поряд з автоматизованою системою 

управління технологічним процесом, 

передбачається дистанційне керування 

машинами і устаткуванням. Так, наприклад, в 

конвертерному відділенні здійснюється 

дистанційне керування: нахилом конвертера; 

самохідним скраповозом, шлаковозом і 

сталевозом з пульта управління; доставкою і 

завантаженням сипучих матеріалів і 
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феросплавів в конвертер і ківш; установкою 

для відводу і очистки конвертерних газів 

(газовідвідний тракт).  

Сигналізація безпеки є засобом 

попередження працюючих про те, що 

надходить небезпека. До сигналізуючих 

пристроїв відносяться: світлові і звукові 

сигнали, різні покажчики рівня рідини, тиску, 

температур. Ефективність дії сигнальних 

пристроїв залежить від уваги і навченості 

самих працюючих. 

Так як, найбільше число виробничих травм 

відбувається на доменному та 

сталеплавильному виробництвах, то при 

проектуванні цих цехів треба виконувати ряд 

вимог та заходів. 

При проектуванні будинків ливарних 

дворів доменних печей слід передбачати повну 

механізацію робіт з обслуговування печі. 

Електротехнічні приміщення управління 

системами завантаження, піччю і нагрівачами 

повітря слід розміщувати в одній будівлі. 

Несучі конструкції комплексу доменної печі 

слід в основному проектувати сталевими з 

урахуванням можливості їх монтажу 

укрупненими блоками. Використання 

нагрівачів повітря в якості опори для 

конструкцій будівлі нагрівачів повітря не 

допускається. Покрівлю будівель комплексу 

доменної печі слід проектувати з ухилом 45º. 

У зовнішніх стінах будівлі ливарного двору і 

піддоменників слід проектувати на рівні 

підлоги робочих майданчиків пристрій 

аераційних прорізів, що закриваються в 

холодний період року. 

Конвертерне відділення і відділення БЛЗ 

слід розміщувати в окремих будівлях для 

забезпечення природної вентиляції. 

Конвертерне відділення з конвертерами малої 

місткості (до 100 т) або з одним-двома 

конвертерами великої місткості, слід, по 

можливості, блокувати з відділеннями БЛЗ. 

Конвертерне і міксерне відділення доцільно 

розміщувати в одній будівлі. Міксерні 

відділення краще розташовувати з боку 

заливного прольоту для зменшення його 

ширини (при транспортуванні ковшів з 

чавуном в цех по поперечним залізничним 

коліям). Робочі площадки слід розробляти 

блочно-щитовою конструкцією. Перекриття 

робочих майданчиків, розташованих вище 

основного робочого майданчика конвертерних 

цехів, слід проектувати у вигляді металевих 

решіток. На конвертерному і розливному 

майданчиках, для відпочинку працюючих, слід 

передбачати спеціальні приміщення, захищені 

від шуму і забезпечені вентиляцією. 

На підставі проведеного аналізу можна 

зробити висновок про те, що травматизм на 

підприємствах чорної металургії відбувається 

при виконанні основних та допоміжних 

технологічних операцій через незадовільну 

організацію робіт; низьку трудову дисципліну, 

зниження вимогливості з боку керівників і 

посадових осіб за дотриманням законодавства 

та правил з охорони праці; порушень вимог 

безпеки при виконанні ремонтних робіт і при 

експлуатації обладнання, а також при веденні 

технологічних процесів виробництва та 

обробки сталі або чавуну. 

З появою високоякісних фахівців, які за 

допомогою своїх навичок та умінь, 

вдосконалюють умови праці, рівень 

травматизму поступово знижується. Для 

зменшення травматизму на металургійних 

підприємствах слід звернути особливу увагу 

на: своєчасне і якісне проведення капітального 

і поточного ремонту обладнання, будівель і 

споруд; дотримання обслуговуючим 

персоналом вимог інструкцій при проведенні 

технологічних процесів; організацію та 

проведення ремонтних та налагоджувальних 

робіт; технічний стан обладнання і механізмів, 

які відпрацювали нормативний термін 

експлуатації, і продовження термінів його 

експлуатації. 
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Крюковская О.А., Довженко А.В. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА МЕТАЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье изложены результаты анализа опасных и вредных производственных факторов, присутствующих на 

робочих местах работников предприятий черной металлургии, которые приводят к авариям и травматизму. 

Предложен комплекс мероприятий, которые облегчат работу сотрудников предприятий черной металлургии и 

способствуют созданию безопасных условий труда и профилактике травматизма. 

Ключевые слова: производственный травматизм, причины, последствия, анализ 

 

Kriukovska O., Dovzhenko A. 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF OCCUPATIONAL INJURIES IN METALLURGICAL ENTERPRISES  

The article describes the results of an analysis of hazardous and harmful production factors present in the robot spaces of 

workers in ferrous metallurgy, which lead to accidents and injuries. A set of measures is proposed that will facilitate the work 

of employees of ferrous metallurgy enterprises and contribute to the creation of safe working conditions and the prevention of 

injuries. 

Key words: occupational injuries, causes, effects analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


